
 

Täienduskoolituse õppekava: Fotograafia ja fototöötluse baaskoolitus 

 

Õppekavarühm 

482-Arvutikasutus  

213-Audiovisuaalne ja muu meedia 

 

Õppe kogumaht ja õppe ülesehitus 

Õppe kogumaht on 30 akad. tundi, millest 24 akad. tundi on kontaktõpe ning 6 akad. 

tundi iseseisev töö. 

 

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused 

Sihtgrupp  - kursus on mõeldud kõigile, kes soovivad alustada tööd fotograafia alal.  

 

Õppe alustamise tingimused  - Vajalik arvuti kasutamise oskus elementaartasemel. 

Osalejal peaks olema peegelkaamera, hübriidkaamera või sarnaste võimalustega 
kompaktkaamera. 
 

Eesmärk 

Anda  

• teadmised fotograafia põhitõdedest, oskuse neid praktilises pildistamises 

kasutada ning oma kaamera ja tema võimaluste tundmise. 

• teadmised RAW faili töötlusest ning praktilise oskuse programmi Adobe 

Lightroom kasutamiseks 

• praktilise oskuse programmi Adobe PhotoShop kasutamiseks 

 

Õpiväljundid  

Koolituse lõpuks õppija: 

• Tunneb oma kaamerat ja tema võimalusi, oskab fotograafia põhitõdesi teades 

neid ka  praktilises pildistamises kasutada 



 

• Oskab RAW vormingus pildifaili töödelda, kasutada preset'de süsteemi ja 

korraldada töövoogu 

• Oskab töötada  kihtide ja maskidega, objekte välja lõigata pildist, taustu 

vahetada, teha heledus ja värvikorrektuuri, pilte puhastada ja panna erinevaid 

pilte kokku 

 

Õppesisu  

FOTOGRAAFIA ja FOTOAPARAAT 

* Erinevad kaamerad. Põhitõed fotokaamera hoidmisest ja hooldamisest. Mugav ja 

stabiilne kaamera käsitlemine. 

* Valgetasakaal, ava (sügavusteravus), säri ja ISO (valgustundlikus) 

* Kaamera režiimid ja funktsioonid. Pildiformaadid. 

* Valgus - mida arvestada, kuidas kasutada ja kontrollida. Pildistamine erinevates oludes 
(toas, õues, hämaras)  

* Kompositsioon, dünaamika 

* Lisavarustus: statiivid, reflektorid, filtrid, välklamp ja selle kasutamise põhimõtted. 

* Praktiline pildistamine õues. 
* Ülevaade žanridest: portree (portree, perefoto, grupifoto), linnaruum/arhitektuur, 
maastik, lavastused, pulm. 

ADOBE LIGHTROOM 

Põhitähelepanu on pööratud RAW vormingus pildifaili töötlemisele, preset'de 
süsteemile ja töövoo korraldamisele. 

* Fototöötlus. Kuidas saada fotole õiged värvid? Heledus-tumedus-kontrast, teravus, 

objektiivi moonutused, lõikamine 
* Lokaalsed töötlusvahendid, gradient ja pintsel 

* Preset'id, nende loomine ja kasutamine 
* Library moodul, pildiarhiivi haldamine, filtrid 

 

ADOBE PHOTOSHOP  

* Photoshopi pildi kihiline ehitus (layers) 

* Heleduse ja kontrasti korrektuurid (level, curves) 



 

* Värvikorrektuurid (saturation, hue) 

* Pildikihtide lõikamine ja kombineerimine (select, crop, clipping mask) 

* Maskid kihtidel 

* Pintsel ja temaga sarnased tööriistad 

* Retuseerimine (stamp, healing brush) 

* Pildi transformeerimine (transform, liquify) 
* Töö automatiseerimine (action) 

 

Õppemeetodid 

Loengud ja praktiliste ülesannete lahendamine  

 

Õppekeskkond 

Õpe viiakse läbi kaasaegsetele nõuetele vastavas koolitusklassis (Dataprojektor, 

pabertahvel). Igal osalejal on kasutada PhotoShop ja Lightroom programmiga arvuti. 

 

Iseseisva töö kirjeldus 

Kodused ülesanded, mis vaadatakse koos koolitajaga üle järgmises tunnis  

 

Õppematerjalid 

Lektori poolt koostatud internetipõhised koolitusmaterjalid  

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid  

Osalemine 100% koolitusel ja ülesannete korrektne sooritamine. 

 

Koolituse läbimisel väljastatav dokument  

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tõend, kui õpitulemusi ei 

saavutatud, kuid õppija võttis osa 75% õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt 

osaletud kontakttundide arvule.  

  



 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse 

kirjeldus  

Head praktilist fotograafia, PhotoShop'i  ja Lightroomi kasutuskogemust omav koolitaja.  

 

Õppekava kinnitamise aeg 

Kuupäev - 01.03.2016  


